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28 มีนคุาคม
2559 ด
[พิมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดวัทีน่นทีำ่ ่ สนใจ
ณสำมำรถจั
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
เพื่อจ้ เปลี
ย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
กรรมการและผู
ดั การ

เรี ยน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2559 เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ (แก้ไข)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

สารสนเทศการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครั้งที่ 4/2557
เมื่ อวันที่ 14 สิ งหาคม 2557 ได้มีมติ อนุ มตั ิ การลงทุ นและจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่เพื่อดาเนิ นการลงทุ นในประเทศ
สหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ เพื่อขยายการดาเนิ นธุรกิจผลิต และจาหน่ายพืชผักแปรรู ป/แช่แข็ง เพื่อการส่ งออก โดยมี
งบลงทุนเริ่ มแรกประมาณ 80 ล้านบาท เพื่อการเช่าที่ ดินประมาณ 50-100 เอเคอร์ และบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แล้วนั้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาอนุมตั ิโครงการ
ลงทุนและมีมติให้บริ ษทั ฯ เข้าทาสัญญาจะเช่าที่ดินเพื่อรองรับโครงการลงทุนดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯ จะวางมัดจาค่าเช่า
ที่ดินกับผูใ้ ห้เช่าในสัดส่ วนร้อยละ 50 ของมูลค่าการเช่า และภายหลังการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแล้วเสร็ จ บริ ษทั ย่อยจะเข้าทา
สัญญาเช่าที่ดินกับผูใ้ ห้เช่าต่อไป
โครงการโรงงานแปรรู ปพืชผักแช่แข็งในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ (“โครงการ”) มีขนาดเงินลงทุน
รวมประมาณ 700 ล้านบาท โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ก ารลงทุ น เพื่ อ ขยายก าลัง การผลิ ต และเพิ่ ม ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ เนื่ องจากประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ มีพ้ืนที่เพาะปลูกขนาดใหญ่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชผัก
หลากหลายประเภทเพื่อเป็ นวัตถุดิบในการผลิตพืชผักแช่แข็ง
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ อาจยกเลิกการเข้าลงทุนได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขทางกฎหมายที่ อาจส่ งผล
กระทบต่อผลตอบแทนและการดาเนิ นงานของโครงการอย่างมีนยั สาคัญ หรื อบริ ษทั ฯ ไม่สามารถจัดตั้งบริ ษทั ย่อยได้
ภายในระยะเวลา 9 เดื อนนับจากวันที่ 1 เมษายน 2559 โดยบริ ษทั ฯ จะถูกยึดเงินมัดจาร้อยละ 30 หรื อคิดเป็ น 214,785
เหรี ยญสหรัฐ (คิดเป็ นเงิน 7,586,206.20 บาท อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 25 มีนาคม 2559 ที่
35.32 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ)
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังอยูร่ ะหว่างขั้นตอนการจัดเตรี ยมโครงสร้างการลงทุนของบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ฯจะถือหุน้ ใน
บริ ษทั ย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่เกิ นร้อยละ 90 ซึ่ งอาจมีผูร้ ่ วมลงทุนเป็ นบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ จดทะเบี ยนใน

บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
149/34 ซอยแองโกลพลำซ่ ำ ถนนสุ รวงค์ แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

0107537000513

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

ประเทศไทย หรื อประเทศสหภาพสาธารณรั
ยนมาร์ หรื อหรืประเทศอื
ๆ ขึ้นดอยู
ความเหมาะสมของโครงสร้
างการ
[พิมพ์คำอ้ ำงอิฐงเมีจำกเอกสำร
อบทสรุป่นของจุ
ที่นก่ ำ่ บั สนใจ
คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่นอของประเทศสหภาพสาธารณรั
งข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ฐใเมี
ช้ แยท็นมาร์
บ 'เครืหากมี
่ องมือกล่
องข้ อดควำม'
ลงทุน และเป็ นไปตามกฏหมายการลงทุ
ความชั
เจน บริ ษทั ฯ จะ
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจั
ปแบบของกล่
องข้ อควำมของค
งทีด่ งึ มำ
ดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลให้เป็ นไปตามหลั
กเกณฑ์การเปิดรูดเผยข้
อมูลของตลาดหลั
กทรัพย์ำอ้
แห่ำงงอิ
ประเทศไทย
การเข้าทารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่ งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน ลงวันที่
31 สิ ง หาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้อ มู ลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อ จาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรี ยกว่า “ประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไป”) บริ ษทั ฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ที่ตอ้ ง
นามาคานวณในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา การทารายการดังกล่าวมีขนาดรายการสู งสุ ดเท่ากับร้อยละ 42.32 ตามเกณฑ์มูลค่า
รวมของสิ่ งตอบแทน ซึ่ งเข้าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไปโดยมีมูลค่าเท่ากับ
ร้อยละ 15 หรื อสู งกว่า แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ ตอ้ งจัดทารายงาน และเปิ ดเผยสารสนเทศการทา
รายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และจัดส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ ้นภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอังกูร พลพิพฒั นพงศ์
กรรมการผูจ้ ดั การ

